
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وبیستارالع ای

 سندهیاز نو یادداشتی

را پشت سر گذاشته  یبیعج یهابیقصه، فراز و نش نیکتاب، ا نیا
تک جمالتش، بارها، من، به عنوان معمار تک یکه حت یاست... طور

گذاشتم. مطمئن  یو ناتمام باق مهیرا ن یرا رها کردم و جمالت شیهاخشت
 تاس یزیهمان چ نیواقعاً ا ای! آسم؟یآن را بنو خواهمیواقعاً م اینبودم که آ

را « مرجان قاصد» یجامعه، صدا نیا یهامرجان ایگفته بشود؟! آ دیکه با
نداشتم، چه  تیشخص نیها که خودم نسبت به ا! چه قضاوتد؟یخواهند شن

 !نسبت به سرگذشتش نداشتند گرانیکه د هایریسختگ
اتمام  حال دراز سال نود چهار تا به امروز که زمستان و نود و هفت  

و رو شد و مالحظات و تعارفات وادارم کرد،  ریز« منم، مرجان»است، بارها 
امثال  یمحض زندگ قتیداشتند حق یکه با جسارت و گستاخ ییهاخشت
در  دهیپوش یدارلعاب یرا با آجرها شانیجا دادند،یرا نشان م قاصدمرجان
امثال  میکه هم گفته باش ؛ت چندمنظوره و دوپهلو عوض کنندجمال

 !کنندیچه م میه باشچه هستند و هم نگفت قاصدمرجان
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چه  ،یقیحق رحمیب طیتعارف ندارد! حال چه در مح یزندگ م،یکن قبول
 یاو را دخترک خجالت توانستمیداستان! م کیو رمانت یمجاز یدر فضا
از  یاو را چشم و گوش بسته، عضو توانستمینشان بدهم، م یمعصوم
که  ییهاتینشان بدهم! از همان شخص دیو مق نیو متد یمذهب ایخانواده
! اما چه میداشته باش لمانیفام یرا تو اشیکیکم دست میدار ستهمه دو

 جهیچشم بر آنچه نت دهدیرا نم نیکنم که جبر زمانه، اجازه ا
گفت، صادقانه  دیدر جامعه ماست، فرو ببندم! صادقانه با «یفرهنگتهاجم»
 ها«مرجان قاصد»دست  دیبا راهکار نشان داد. دینشان داد و دلسوزانه با دیبا

 دینفر با کیباشند! باالخره  دیبه آنچه با دیاز آنچه هستند، رسان و را گرفت
 نه؟! ایرا قبول کند  نیا تیمسئول

به  د،یکتاب هست نیلحظه، در حال خوانش ا نی... اگر شما در همیبار
توانسته است حرف دلش را بزند و  ان قاصدمرجآن است که باالخره  یمعنا
جسور  یهااش نشان بدهد! حال چه با خشترا به جامعه اشیدرون تیماه

 !دار دوپهلولعاب یو چه با آجرها
که در دست شماست، با عشق به رشته نگارش درآمده و با احترام  یکتاب
 ششکیارادت، پ ینهیبر س یبا دست زیقبل از هر چ ش،یهاتک خوانندهبه تک

 رشانیخ یمعصومه )س( تا دعادامن و مهربان فاطمهپاک یبه بانو شودیم
 باشد. زیعز رانیا نمیهمواره همراه تمام دختران و زنان سرزم
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 مقدمه

و شش  ستیدو نیبهتر توانستم پارک کنم. اگرچه ا شبید کنمیم فکر
اما ترس  ،دهدیشهرام است و خبر از بزرگ شدن م یکادو ،یمشک

! نجا؟ی! حاال چرا اندازمیخط ب اشکرهیبه جانم افتاده که مبادا به پ یاکودکانه
 نکه! مثالً دو کوچه باالتر از ساختما شودیدوالدوال نم یشترسوار

که  یجورنیخب خنگ خدا! ا» !نندیام که همکارها نبمهدکودک پارک کرده
 تیکه برا یزیچ ی... وقتگریمعلوم است د« !ستیچشم خودت هم ن یجلو
 یزیعز ی... نگرانم! برایشویچشمت نباشد، نگرانش م یاست، جلو زیعز

 چراچه مرگم شده؟! !« ؟یمَر یباز شروع کرد» .ستیچشمم ن شیکه پ
و با فکر مشغول و  کشمیرا باال م یام؟! ترمزدستو آشفته یعصب قدرنیا

را با ناخن  موتیر زیدکمه ر ،کنم و به زحمتمیخسته، در را باز  هیروح
 دیباام! دار شدهنی. ماشزنمیرا م ریو دزدگ کنمیم دایام پاز ته کوتاه شده

معلوم  یو زندگ دمبا خو فمیتکل یاست؟! وقت نیاز ا ریمثبت باشم! مگر غ
روشن  زهایچ یلیخ فیدارم؟! تکل یشده اصالً مگر مهم است که چه حال

 یعنیباشم و منتظر سرنوشت بمانم...  یخدا راض یبه رضا دیاست! با
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 امختهیرهمحجاب به کنمیم یو سع برمی! دستم را به کش چادر متوانم؟یم
 یترمانهیبتواند با پدال گاز و ترمز ارتباط صم دیرا مرتب کنم. چادرم با

 را بزنم! یداشتندوست یهیهد نیا دیق خواهدیدلم نم چیه ،برقرار کند
رسانده است.  «نیام»ام، مرا به مهدکودک مردد و خسته یهاقدم حاال

و  گفتندیم «نیکودکستان ام»ها قبل به آن که سال یمیقد یلیخ یآموزشگاه
نام است و  رییتغ کی! گرچه فقط «نیمرکز کودک ام»حاال اسمش شده 

 واز پدر  یلیدارد. خ رایمیقد یهاکودکستان یهمان رنگ و بو زیچهمه
خاطره  «نیام» واریاز در و د نجا،یا آورندیرا م شانیهاکه بچه ییمادرها

و نفت  ینارنگ یو او را چون بو شناسندیرا خوب م نجایا ریدارند و مد
کهنه و  یادوست دارند... او را چون خاطره سیو آجر خ یبخار

 شقدارند به کودکشان ع کنندیو حاال فکر م دانندیمحترم م یتکرارنشدن
 .آورندیم نجایاگر او را به ا دهندیم

 یکه دارد به پدر و دختر نمیبیلم را مگمپل خوشتپل ابوذریخانم
« که امروز، تولدم است؟! داندیم ایآ»سؤال است  می. برادیگویآمد مخوش
را  کسچیتولد ه خیاست که تار نیا ابوذریخانماز افتخارات  یکیگرچه 

کند! یم یزیربرنامه شیهفته قبل برا کیاز  شهیو هم کندیفراموش نم
 لشیاما به استا ،ستالوس  یمکارش ک نیا رسد،یبه نظر نم یعادت بد

بالفاصله  ،«نیام» ینه چندان درست و حساب یاوضاع مال یادآوری. با دیآیم
و خبر نداشته باشد! اصاًل  دیایب شیپ ییکاش استثنا یکه ا کنمیآرزو م

 بیج یروزها پول تو نیبرده... ا ادیوانمود کند، از  دهمیم حیترج
 !شودینم دایپ کدامشانچیه

... چه عطر ییچه بو ...ای. خدااوردیحالم را جا ب تواندیم قیعم ینفس 
. با بلعمیام مخسته یهانفس یبهارنارنج را ال یها! عطر شکوفهیمهربان

اما هنوز هم  ،گذردیام مکه دود کرده یگاریس نیاز آخر یچند ماه نکهیا
 سوخته و کباب است! امنهیس کنمیاحساس م یگاه

 یباز با او که کم شیسمت دختربچه خم شده و با ن ابوذریخانم
پدرش  یکه پا یدخترک موفرفر نی. اکندیاست، خوش و بش م یخجالت

... امدهیها ندبچه نیحال باو را تابه !را بغل گرفته، البد تازه وارد است
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وقت  نیا یعنیکه االن،  آوردیخودش نم یهم اصالً به رو یابوذرخانم
ست که هر اقدر خراب آن «نیام» یمال تی. وضعستینام نسال، موقع ثبت

 .ردیرا بپذ یابچه
. پدر دخترک شودیتر مواضح شانیصداها کنم،یرا که کمتر م فاصله

او  یفرفر یموها یرو یدست یاست که با مهربان یمرد قدکوتاه و الغر
 :شنومیرا م شیصدا ام،دهیها رسو حاال که کامالً به آن کشدیم

 !بابا حانِیــ جان شما و جان ر
که  یخودم است... روز یگفتن بابا« بابا یِمَر» هیگفتنش شب« بابا حانِیر»

 و زمزمه کرد: دیرا بوس امیشانیپ دمش،یبار د نیآخر یبرا
 !بابا باش یِــ مواظب مَر

هم واضح است!  شی. چراکردیلحن استفاده نم نیاز ا ادیمن، ز یبابا
هم که قد  ی. وقتکردیبودم که او را به مامان وصل م یاچون من تنها گره

خودش را راحت کرد و  الیدرآوردم، خ یبخت سردختران دم نیو ب دمیکش
 یفکرها نیاالن وقت ا! »یمن و مامان را رها کرد و رفت... کجا؟! دوب

 حواسم را متمرکز کنم. دی... باکندیسرم درد م!« ؟یچرت است مَر
 :دیگویو شاد رو به پدر دختر م مانهیصم ابوذریخانم
 تخت مهندس! نوالتیــ خ

را با  انیاست که همه آقا ابوذریخانم یهااز عادت گرید یکیهم  نیا
به او تذکر  یکس نمیبیکه م ی. گاهکندیخطاب م« مهندس» لیدلیو ب لیدل
اصالً مهندس »که طرف  شومیم مطمئن!« ستمیمن مهندس ن» دهدینم
اهل  یلیخ شیهاآدم دیآینم نجایا یمیکهنه و قد یبه محله !«ستین

 !«؟یاصالً به تو چه مَر. »الت باشندیتحص
 گویم:و می آورمیبه چهره م یکمرنگ لبخند

 !ریخبــ صبح 
حال خرابم را پوشش داده باشد.  ،یلبخند مصنوع نیا ستمیمطمئن ن ادیز

اما  ،به خاطر آورده یزیکه چ ییهامثل وقت ،اندازدیرا باال م شیابروها
 :دیگویو خندان م گرددیبرم اشیفوراً به حالت قبل

 مهد! یمرب نیهم بهتر نیــ ا
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مهد من هستم، پس خدا به داد  نیا یمرب نیاگر بهتر»گویم خودم می با
به  کنمیم یو سع زنمیم اشیبه بازارگرم یترجانلبخند کم« برسد! نیام

 باشم. تفاوتیب« بابا حانِیر»حضور 
پدر و دختر و  نیوجود داشته باشد، حضور ا میبرا یشفاف لیدل آنکهیب 

است و من  یخطرناک زیوابسته بودن چ !لرزاندیرا م مبه هم دل شانیوابستگ
دانم ام خوب میکه تمام عمرم رها بوده یام! منکرده درک یرا به خوب نیا

 یحال به طرز نیو در ع بیترسناک، عج تواندیبودن چقدر م وابسته
نفر  کیبه  یرا با وابستگ ریمن چند ماه اخ !جذاب باشد یباورنکردن

ولش کن » !که بتوانم انکارش کنم ستین یزیچ گرید نیو ا مگذرانده بود
 «ی!مَر

اتاق  یتو م،یآینه اما به خود که م ایام دانم سالم کردهنمی درست
 یسرش را از ال تای. بزنمیهستم و دارم چادرم را با وسواس تا م تیریمد

 :پرسدیم اش،یشگیگفتن هم ریخبسالم و صبحدون و ب کندیدر داخل م
 دوم خبر خوب؟! ایــ اول خبر بد 

دوستش  یلیهم از طرز حرف زدنش! خل و چل است و من خ نیا
خشونت  یاست که گاه تایفقط ب نجا،ی. ااندازدیالدن م ادیدارم! لحنش مرا 

 کیبه من نزد اطی. فقط اوست که با احتآوردیم ادمیام را به روزگارِ گذشته
را هم خودم هنوز  شی. چراکندیسوا م هیو حسابم را از بق شودیم
 یموضوع ندارم! چادر را تو نیهم نسبت به ا ینظر چیو البته ه امدهیفهمن
 :گویملب می ریو ز دهمیبزرگم جا م فیک

 ــ سپاس که حق انتخاب دارم! خبر بدت رو بگو!
اتاق  رونیهم به ب ینگاهمیکامالً داخل آمده اما حواسم هست که ن حاال
و  دیآیحرف بزند! جلو م یپشت سر کس خواهدی! البد مترسد؟یدارد. م

 :کندیپچ ملب پچ ریز
 ماه قراره حقوقمون عقب بیفته! نیــ ظاهراً ا

 کنمیکار م نشانیب نکهیبار از ا نیهزارم ی... براستیاز انتظارم ن دور
وادارم  «دیبا» کیمثل  فه،یمثل وظ یزیاما چ ،شومیم وجدانعذابدچار 

 یرا دودست متیقو ارزان یمیمرکز کودک کوچک و قد نیهم کندیم
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 لندغرو یاو با آه خسته اندازمیم یمیو قد یکمد فلز یرا تو فیبچسبم! ک
 :کنمیم

 از اول صبح! خب حاال خبر خوبت؟! نیــ ا
 :پرسدیو در عوض جوابم م کندیسوءظن به مچ دستم نگاه م با

 !؟یدیــ دستتو بر
. شودیدستم ثابت م ینهیبه س دهیچسب هایزخم چسب یرو نگاهم

مهم  گریهم د شی... چراشبید نیدستم خرد کرده بودم. هم یرا تو وانیل
 !ستیمهم ن زهایچ یلیخ گری! دستین

 که... چرخوندمیم وانیل یــ داشتم اسکاچ رو تو
 «!م؟یدروغ نگو گری! مگر قرار نبود دسازم؟یداستان م شیدارم برا چرا»

 گویم:و درمانده می کشمیم یقینفس عم
 !امیخوشدل هی... خبر خوبت رو بده که بدجور محتاج میــ بگذر

 :دیگویبا ذوق و شوق م ،کندیزمزمه نم گریبار د نیا
 ...یبدون هــ آخ اگ

 :زندیو تشر م شودیمثل فرفره داخل م ابوذریخانمموقع  همان
 ؟!ات ...یـــ ب
! حاال کندیکند، اسمش را اسپل م خیرا توب یکس خواهدیم یوقت شهیهم

بازش  شین تایب« حرف نزن!» یعنی« نگو!» یعنیگفتنش، « تابیـ...» طورنیهم ا
و از  بردیباال م میتسل عالمت را به شیهاو دست کندیرا به زحمت جمع م

. کردهام . درد زخم دستم کالفهستیهم مهم ن یکی نی. اپردیم رونیدفتر ب
 :پرسمیو م کنمیم لنتیرا سا لمیموبا

موقع  نیداده؟! حاال چرا ا لیوارده؟! پرونده تشکتازه هدختر نیــ ا
 سال؟!

چه  خواهمیکارکشته را درآوردن، م یهاآدم یبا غر زدن و ادا مثالً
 نینه؟! اصالً با ا ایداده  لیرا ثابت کنم؟! به من چه که پرونده تشک یزیچ

به کجا برسم؟! که قرار است خودم را غرق کار کنم و...  خواهمیفکرها م
و  زندیم ادبا مقنعه خودش را ب ابوذریخانم« به جهنم! دل بده به کارت!»
 ید:گویبه سؤاالتم م توجهیب
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 ... خدا تو مرداد به دادمون برسه!بهشتهیتازه ارد !ــ چقدر هوا گرمه خدا
احساس  طورنیمن ا دیشا ای... اصالً... اما او کالفه است، ستین گرم

 یمانتو بیج یرا تو مای. دست زخمستیهم مهم ن یکی نی. اکنمیم
چند  دنیها با ددانم بچهمی. کنمیو دفتر را ترک م گذارمیرنگم میاسی

« شده! یخاله دستت چ» دیخواهند پرس واریو طوط یکییکیچسب زخم، 
 قاً یدق دیو تو با پرسدیهمان سؤال را م یدوم ،یرا هم که بده یاولجواب 
 نیا ست،یمهم ن ادی! چون جوابش زیتکشان همان پاسخ را بدهبه تک

نانوشته  یرد. طبق قانونکودکان پنج ساله ارزش دا یپرسش است که برا
سؤال کنند،  شتریچقدر ب هر کنندیسن و سال فکر م نیها در ابچه

را تکرار  گریاگر سؤاالت احمقانه همد ی. حترسندینظر م بهتر باهوش
! چرا دنبال پرسم؟ی! چرا نمکنم؟یرفتار نم یطورنیکنند. پس چرا من ا

آب  یرو یجانمهین یاالن که قلبم مثل ماه نیچرا هم ستم؟ین ییجوچاره
 رونیب بمیرا از ج یآن تلفن کوفت زند،یشناور شده و به زحمت نبض م

 بابا حانِیرچشمم به  !کنم؟ دیکار باچه پرسمینفر نم کیو از  آورمیمن
 یچرک و کهنه تو یهاکه گوشه کالسم کز کرده و به عروسک افتدیم

دوست دارد لمسشان کند و  خوانم،یقفسه چشم دوخته است. فکرش را م
هم « نفر کی»آن  شدیکه چقدر داغان هستند... چه م ستیابداً مهم ن

 !«یولش کن مَر! »کرد؟یبه من نگاه م طورنیمه
خنده را به چهره  توانمیدارم. چرا نم دی. تردگذارمیبه کالس نم پا

 یلب صلوات ری. زدیآیم یعدس ی. بومکشیم قیعم ی! نفساورم؟یب
پچ کنار گوش صنم پچ تای. بچرخانمیپشت سرم چشم م و فرستمیم
به  !زندیدر مورد آن خبر بد حرف م فهممیم نشانی. از ژست غمگکندیم

و  غیج نیب کنمیم یو سع گذارمیام. پا به کالسم ممسلط شده دمخو
 ادیهم ز شیسکوت برقرار کنم. دوستشان دارم. چرا یها کمبچه یاهویه

. کنمیم دایپ یها هستم احساس خوببچه نیا نیکه ب نی. همستیمهم ن
کهنه  یهااز عروسک ای. گوکندینگاهم م حالتیبا چشمان ب بابا حانِیر
را که  یاست، کس نیهمه دخترها هم تیخاص !از من خوشش آمده شتریب

دوست دارند!  کندیکه محبت م یاز کس شتریبشود به او محبت کرد ب
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 !ستیمعلوم ن ادیهم ز شیچرا
ماه از حقوق  نیکه ا انددهیساعت گذشته است. حاال همه فهم سه

همه به  یبرا یشوک بد نیماه، ا نیفرورد یپولی. بعد از بستین یخبر
و شش را بفروشم و با پولش  ستیدو شومی. دارم وسوسه مدیآیحساب م

 دنمبسا مانکه چه کنمیفکر م نیبدهم! بعد دوباره به ا یاساس یلبه همه حا
 ادیشغل من است؟! حسابش ز نیچندم نیمهد هم موقت باشد. ا نیدر ا

شغل موقت  نیو چندم ستیشغل ثابت و ب نیهفدهم دی... شاستیدستم ن
 !خورد؟یآمار به چه دردم م نیو... اصالً ا
 یادیز زیآمخشونت یهاطنتیچون ش، دوستش ندارم یلیکه خ یپسرک

 روی. نگاهم کندیپچ مپچ ،خنگ و معصوم ایگوش دختربچه یتو ،دارد
 یبروم جلو و تو خواهدی. دلم مماندیزده دخترک ثابت مصورت وحشت

 هصحنه هستم و بنا ب نیشاهد ا تفاوتیاما ب« بزدل نباش!»گوشش داد بزنم 
. دخترک کنمیدخالت نم امدهین شیپ یمهم هیتا قض ابوذریخانم حتینص

 هی. مدل گاز گرفتن لبش شبرودیقدم عقب م کیو  ردیگیلبش را گاز م
 یکه گاه« نفر کی»وجودش مهم باشد...  دینبا گریاست که... د« نفر کی»

ا یب» !آمدیو من چقدر خوشم م« است! بیع» یعنی ؛گرفتیلبش را گاز م
شکم دخترک  یدست پسرک رو!« یمَر یم کردفکرها، خفه نیاز ا رونیب

که  یجور شوم،یجدا م یاز صندل نیبه سرعت و خشمگ ندینشیکه م
به خودم  یو من حت افتدیم نیزم یهمراه با صدا رو یکیپالست یصندل

 نیندارد، گرفتن حال ا یتیبگذارم، اهم شیآن را سر جا دهمیمجال نم
که هر  رندیگیم ادی یکِ  نیوالد نیتر است! ااالن واجب تیتربیب یبچه

 یدو پا یفور ند،یبینشان ندهند؟! پسرک مرا که م شانیهارا به بچه یزیچ
 :پرسمیو م زنمی. کنار دختر زانو مدودیم اطیو به ح کندیاضافه قرض م

 !گفت؟یبهت م یــ داشت چ
 یزهایبله! داشته در مورد چ». زندیو حرف نم کندیبغض نگاهم م با
 «!گفتهیدختر م نیا یاش برادر حد سن پنج شش ساله یبرسرخاک

ها معصوم بچه یایگفته که دن یسرم باد کرده است. چه کس کنمیاحساس م
! با خودم ردیبگ اشهیدانم کم مانده که گرو می رمیگیاست؟! مچش را م
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او را  ،چرخدیها مبچه نیطور که نگاهم بو همان برمشیکالس م جکن
 .ستیخودم ن هیلحنم شب« به من نگاه کن!» دارمیخودم نگه م یروروبه

 !«؟یفکرهاست مَر نیاالن وقت ا»است که... « نفر کی» هیشب
 هر ایکتک  یدخترک به نم اشک نشسته است و خودش را برا چشمان

 ادیچون ز دی! شاکند؟یآن، آماده کرده است. چرا احساس گناه م هیچه شب
 او به دیکنم! با هشیتوج دی! باامدهیبدش ن ادبیهم از رفتار پسرک ب

 دی! باستین بایز گریترها هم دخود ما بزرگ یبرا زهایچ نیبفهمانم ا
ام که فکر شده نیبقدر احمق و خوشدانم چرا آناما نمی ،کنم رفهمشیش
 بابا حانِیر! دیرا خواهد فهم میهاحتینص یخنگ معن یبچه نیا کنمیم
که  کندیم نیالبد دارد با خودش سبک و سنگ کند،ینگاهمان م یرچشمیز

به چشمان !« کندیم یبه جهنم که چه فکر»بداخالق است،  یلیخ اشیمرب
به خودم زحمت بدهم اسمش را به  آنکهیو ب کنمیلرزان دخترک نگاه م

 گویم:می یجد یبا لحن اورم،یخاطر ب
 به تنت دست بزنه! یهر کس یاجازه بد دیــ تو نبا

هاست! حرف نیتر از ا. نه! خنگنمیتا اثر حرفم را در او بب کنمیم صبر
را کم  نیجالب است! هم شیبحث برا نیا ایشده و گو ترکینزد بابا حانِیر

 حرف بزنم: تریتا مثالً با او خصوص چرخانمیداشتم! دخترک را م
ها وقت یاجازه رو دارن... مامانت... بابات... و گاه نیــ فقط سه نفر ا

اجازه  دیبه من هم نبا یمامان و بابات! حت یدکتر... تازه اون هم با اجازه
 خاله؟! یدیتنت بذارم! فهم یکه دستمو رو یبد

و بعد  امدهیکه ساعدش را محکم چسب شودیم رهیدستم خ یرو نگاهش
دلش  شتریدانم بو می کندیو باال م نییکوتاه، فوراً سرش را پا یاز مکث

اش را در دستانم دست از سرش بردارم. دو دست الغر و سبزه دخواهیم
 :پرسمیو م رمیگیم

 !کنن؟یدعوات م ادیخونه... مامان و بابا ز یــ تو
! داند؟یم یاز آبرودار یزیبچه چه چ نی. ااندازدیرا باال م سرشسریع 

به من  تواندیکه نم فهمدیو خودش هم خوب م کنمینگاهش م رهیخ
 !دیدروغ بگو


